
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA ___ VARA FEDERAL CÍVEL DA SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO/RJ

Ref.: Procedimento Preparatório MPF/PR/RJ nº 1.30.001.000999/2022-14

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fulcro nos artigos 5º,
XXXII, 127, 129, inc. III e 170, inc. V, da Constituição Federal, artigos 1º, inc. II, 3º e
5º  da  Lei  nº  7.347/85  e  artigo  6º,  inciso  VII,  alíneas  “a”,  “c”  e  “d”  da  Lei
Complementar nº 75/93, vem propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

em  face  da  UNIÃO  FEDERAL,  representada  pela  Advocacia-Geral  da  União,
endereço eletrônico www.gov.br, com base nos fundamentos a seguir expostos.

1 – DO PROPÓSITO DA AÇÃO:

A presente Ação Civil Pública (“ACP”) tem por objetivo corrigir uma
violação à liberdade de expressão artística, perpetrada pelo Departamento de Proteção e
Defesa  do  Consumidor  (“DPDC”)  da  Secretaria  Nacional  do  Consumidor
(“SENACON”),  órgão  do  Ministério  da  Justiça  e  Segurança  Pública,  através  do
Despacho 625/2022,  publicado no Diário Oficial  da  União do dia  15/03/2022,  que
determinou  a  imediata  suspensão  da  “disponibilização,  exibição  e  oferta  do  filme
“Como se  tornar  o pior  aluno da escola””,  bem como proteger  a  coletividade de
consumidores que se viu impedida de exercer sua autonomia de escolha, para consumo
próprio, de obra artística cinematográfica sem interferência do Poder Público, ante a
censura perpetrada pelo DPDC.
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2 – DOS FATOS:

Foi publicado na página 79 do Diário Oficial da União (DOU) de 15
de março de 2022 o Despacho nº 625/2022 da Diretora do Departamento de Proteção e
Defesa  do  Consumidor  (“DPDC”)  da  Secretaria  Nacional  do  Consumidor
(“SENACON”),  órgão do Ministério  da  Justiça  e  Segurança  Pública,  nos  autos  do
Processo Administrativo nº 08012.000672/2022-10, com o seguinte teor: 

“SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

DESPACHO Nº 625/2022

PROCESSO  ADMINISTRATIVO  Nº  08012.000672/2022-10
REPRESENTANTE:  DPDC  ex  officio REPRESENTADOS:  Netflix
Entretenimento  Brasil  Ltda,  Globo  Comunicação  e  Participações  S/A.
(Telecine  e  Globo  Play),  Google  Brasil  Internet  Ltda.  (Youtube),  Apple
Computer Brasil Ltda. e Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. 
Ante o exposto, e acolhendo os fundamentos constantes da NOTA TÉCNICA
Nº  4/2022/CGCTSA/DPDC/SENACON/MJ  (SEI  17455220),  determina-se,
cautelarmente,  às  partes  representadas  NETFLIX  ENTRETENIMENTO
BRASIL  LTDA.,  GLOBO  COMUNICAÇÃO  E  PARTICIPAÇÕES  S/A.
(TELECINE  E  GLOBOPLAY),  GOOGLE  BRASIL  INTERNET  LTDA.
(YOUTUBE), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. E AMAZON SERVIÇOS DE
VAREJO DO BRASIL LTDA que suspenda, imediatamente, a disponibilização,
exibição e oferta do filme "Como se tornar o pior aluno da escola", tendo em
vista  a  necessária  proteção  à  criança  e  ao  adolescente  consumerista,
conforme inciso VI do art. 56, inciso IV, art.39, ambos do CDC, bem como o
art. 18 do Decreto nº 2.181, além do art. 5º da Lei nº 13.257/16 e art. 227 da
CF/88; Após o quinto dia,  contado da ciência da presente decisão,  incidirá
multa diária (astreintes), a ser arbitrada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais), caso não cumprida a determinação acima referida, em desfavor dos
representados, uma vez que este dispõe de grande capacidade econômica,
sem  prejuízo  de  que  sejam  aplicadas,  posteriormente,  demais  sanções
administrativas e penais, nos termos da legislação de regência. À CGARI para
que 01) expeça ofício dando conhecimento da presente decisão, com cópia da
nota técnica acima referida aos órgãos do Sistema Nacional  de Defesa do
Consumidor para conhecimento; 02) Intime representante e representada. À
CSA  para  que:  01)  expeça  ofício  ao  Ministério  Público  Federal  (para
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conhecimento  e  adoção  das  providências  cabíveis),  com  cópia  dos
documentos  acima;  02)  expeça  ofício  à  Secretaria  Nacional  de  Justiça  -
SENAJUS,  deste  Ministério  da  Justiça  (para  conhecimento  e  adoção  das
providências  cabíveis).  Caso  o  representado  opte  expressamente  por  não
apresentar qualquer resistência (judicial ou administrativa) à presente decisão
no  prazo  de  quinze  dias  úteis,  encaminhe-se  os  autos  à  CGCTSA  para
avaliação de eventual  possibilidade de arquivamento do feito  por  perda de
objeto. Publique-se a presente decisão no Diário Oficial da União. 

LILIAN CLAESSEN DE MIRANDA BRANDÃO
Diretora” 

 Como se verá a seguir, esta decisão do DPDC, à guisa de promover “a
necessária  proteção  à  criança  e  ao  adolescente  consumerista”,  exorbitando  sua
competência legal, configura-se como claro ato de censura, já que acabou por violar
a  liberdade  de  expressão  artística  dos  produtores  e  dos  detentores  do  direito  de
divulgação do filme e, de modo geral, capturou a fundamental liberdade de escolha,
pela  coletividade  de  consumidores,  para  consumo  próprio,  de  obra  artística  sem
interferência do Poder Público.

DO FILME CENSURADO:

Em outubro de 2017, foi lançado o filme “Como se tornar o pior aluno
da  escola",  que,  segundo  informações  disponibilizadas  por  NETFLIX
ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA, sociedade empresária mantenedora no Brasil
do notório canal de streaming (tecnologia de disponibilização pela internet de conteúdo
audiovisual)  NETFLIX,  é  classificado  como  uma  comédia  brasileira,  dirigida  por
Fabrício Bittar,  sobre  roteiro de  autoria  de  Danilo Gentili,  Fabrício Bittar  e  André
Catarinacho, cujo enredo é assim disposto em sinopse pelo canal  NETFLIX: “Pedro
encontra um diário que ensina como provocar caos na escola sem ser pego e resolve e
resolve seguir as dicas com seu amigo Bernardo. Baseado no livro de Danilo Gentili.”
(confira-se em <https://www.netflix.com/br/title/81500480>. Acesso em 16.3.2022).

O filme, de 1h45m de duração, uma obra de ficção, tem claramente a
intenção de se afigurar como uma comédia, produzida precipuamente para adolescentes
e jovens adultos.
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Quando  de  seu  laçamento,  em  2017,  a  obra foi  classificada,  pelo
próprio Ministério da Justiça, como apropriada para adultos e adolescentes a partir de
14 anos.

Entretanto,  recentemente,  o  filme  passou  a  ser  objeto  de
questionamentos nas redes sociais, em razão de uma cena específica.

A cena objeto da celeuma se passa a partir do minuto dezoito (18min,
22seg)  e  vai  até  o  minuto  vinte  (20min,  8seg)  do  filme,  podendo  ser  descrita  da
seguinte forma:

O protagonista Pedro encontra um caderno que traz dicas daquele que seria “o
pior aluno da escola”, que vão desde como fazer bombas caseiras a métodos de
“colar” na escola. Como o protagonista precisar alcançar a nota dez numa prova
para não ser reprovado, ele sai à procura do dono do caderno junto com seu
amigo Bernardo. 

Ao chegarem à casa do suposto  dono  do caderno,  Cristiano (Fabio  Porchat),
Pedro pede ajuda e relata a questão da nota (16min.27seg). 
Cristiano nega que o objeto  seja seu e descreve episódios de bullying que teria
sofrido do verdadeiro “pior aluno da escola”, o qual teria roubado o caderno com
seu nome. 
Depois,  repudia a “cola”  e,  visando chantagear  os adolescentes,  ameaça ligar
para os pais dos alunos e ir à direção da escola (18min.22seg). 

Ao ver  a  preocupação  dos  estudantes, Cristiano  propõe  “  esquecer  isso  tudo,  
deixar isso de lado  ” desde que eles o masturbem (minuto dezenove em diante).  
Os alunos se negam e Cristiano diz que eles estariam sendo preconceituosos. 

Pedro e Bernardo começam a discutir entre si, enquanto Cristiano abre o zíper de
sua calça e se aproxima dos dois, pega a mão de Bernardo e a leva em direção a
seu órgão (não aparece na cena o órgão genital  de Cristiano nem a mão de
Bernardo).

A cena tem um recorte de animação, como se fosse um desenho de caderno (o
que  acontece  em  outros  momentos  do  filme)  e  neste  recorte,  aparece  um
desenho que seria de Bernardo, assustado, a cabeça dele explode, aparece um
foguete,  uma banana,  algumas  mãos  em riste,  surge uma serra cortando  um
braço e depois, Bernardo aparece vomitando. 
Voltando à filmagem, Bernardo então diz “ai meu deus quantas veias”, puxa seu
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braço, espirra um spray em Cristiano e junto com Pedro, saem correndo do local
(20min.8s).

Posteriormente,  a  partir  do  minuto  vinte  e  seis  e  quarenta  e  cinco  segundos
(26min.45s),  eles conhecem o verdadeiro dono do caderno e “o pior  aluno da
escola”, personagem interpretado por Danilo Gentili.

A  cena  em  questão  pode  ser  visualizada  no  seguinte  link:

https://www.youtube.com/watch?v=O-8LvJII4nE

Ou  seja,  na  polêmica  cena,  os  dois  protagonistas  adolescentes  são
constrangidos  por  um  adulto,  claramente  antagonista,  a  praticarem-lhe  atos  de
masturbação. Uma cena que se pode facilmente qualificar de aviltante. 

Entretanto, ainda que possa ser considerada repulsiva e de extremo mau
gosto,  a  referida  cena  não  faz  apologia  ou  incitação  à  pedofilia,  nem  mostra  os
protagonistas adolescentes em atos de sexo explícito ou mesmo pornográficos.

E como se demonstrará a seguir, de acordo com diversos precedentes
do  E.  STF,  tendo  em  vista  que  a  liberdade  de  criação  artística  é  garantida  pela
Constituição  Federal,  a  censura  a  uma  obra  só  pode  ser  admitida  em  hipóteses
excepcionalíssimas,  em que  configurado  ilícito  penal,  e  somente  pelas  autoridades
competentes, e não diretamente pelo DPDC ou pelo Ministério da Justiça.

3 – DO MÉRITO 

Dispõe o art. 220 da Constituição Federal o seguinte:

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e
a  informação,  sob  qualquer  forma,  processo  ou  veículo  não
sofrerão  qualquer  restrição,  observado  o  disposto  nesta
Constituição.

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à
plena  liberdade  de  informação  jornalística  em  qualquer  veículo  de
comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e
XIV.
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§  2º  É  vedada  toda  e  qualquer  censura  de  natureza  política,
ideológica e artística.

§ 3º Compete à lei federal:

I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder
Público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que
não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação
se mostre inadequada;

II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a
possibilidade de se defenderem de programas ou programações de
rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da
propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à
saúde e ao meio ambiente.

 
A  Carta  Magna,  portanto,  garante  a  liberdade  de  manifestação  do

pensamento e de criação artística, sendo vedada qualquer censura de natureza política,
ideológica e artística.

Ademais,  a  própria  Constituição,  visando  à  proteção  de  crianças  e
adolescentes, trata da classificação indicativa no § 3º acima transcrito, bem como em
seu artigo 21, inciso XVI, o qual estabelece que:

 
“Art. 21. Compete à União: 
(...)
XVI  -  exercer  a  classificação,  para  efeito  indicativo,  de  diversões
públicas e de programas de rádio e televisão; “

O Estatuto da Criança e do Adolescente também trata da questão em
seus artigos 74, 75 e 76, cabendo transcrever este último, que guarda relação com o
presente caso:

Art. 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário
recomendado  para  o  público  infanto  juvenil,  programas  com
finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. 
Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado
sem  aviso  de  sua  classificação,  antes  de  sua  transmissão,
apresentação  ou  exibição  O  objeto  desta  ação  cinge-se  no
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reconhecimento  do  direito  básico  do  consumidor  à  informação
adequada e clara na comercialização de títulos de capitalização.

Atualmente,  a  atividade de  Classificação Indicativa  é  exercida  pelo
Ministério  da  Justiça  e  Segurança  Pública  com  fundamento  nas  normas  acima
mencionadas, sendo que a Portaria MJ nº 502 de 2021 reúne todas as instruções atuais
sobre a questão.

Ocorre que essa competência do Ministério da Justiça para realizar a
Classificação Indicativa não pode ser confundida com o poder de autorizar ou censurar
obras artísticas.

Neste  sentido,  o  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL,  ao  julgar  a
Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade (“ADI”)  nº  2.404/DF,  declarou  a
inconstitucionalidade da expressão “em horário diverso do autorizado” contida no art.
254  da  Lei  nº  8.069/1990  (Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  –  ECA),  por
considerar que os artigos 5º, IX; 21, XVI; e 220, § 3º, I, da Constituição da República,
conferem  à  UNIÃO  a  competência  para  promover  classificação  indicativa  “de
diversões públicas e de programas de rádio e televisão”, o que não se confunde “com
um ato de licença, nem confere poder à União para determinar que a exibição da
programação somente se dê nos horários determinados pelo Ministério da Justiça,
de forma a caracterizar uma imposição, e não uma recomendação.” Eis a ementa do
Acórdão prolatado pelo Plenário do E. STF no julgamento da ADI nº 2.404/DF:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Expressão ‘em horário
diverso do autorizado’, contida no art. 254 da Lei nº 8.069/90
(Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente).  Classificação
indicativa. Expressão que tipifica como infração administrativa
a  transmissão,  via  rádio  ou  televisão,  de  programação  em
horário diverso do autorizado, com pena de multa e suspensão
da programação da emissora por  até dois  dias,  no caso de
reincidência.  Ofensa aos arts.  5º,  inciso IX; 21, inciso XVI;  e
220,  caput  e  parágrafos,  da  Constituição  Federal.
Inconstitucionalidade. 
1.  A  própria  Constituição  da  República  delineou  as  regras  de
sopesamento entre os valores da liberdade de expressão dos meios
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de comunicação e da proteção da criança e do adolescente. Apesar
da  garantia  constitucional  da  liberdade  de  expressão,  livre  de
censura ou licença, a própria Carta de 1988 conferiu à União, com
exclusividade, no art. 21, inciso XVI, o desempenho da atividade
material  de  ‘exercer  a  classificação,  para  efeito  indicativo,  de
diversões  públicas  e  de  programas  de  rádio  e  televisão’.  A
Constituição Federal estabeleceu mecanismo apto a oferecer aos
telespectadores das diversões públicas e de programas de rádio e
televisão  as  indicações,  as  informações  e  as  recomendações
necessárias  acerca  do  conteúdo  veiculado.  É  o  sistema  de
classificação indicativa esse ponto de equilíbrio tênue, e ao mesmo
tempo tenso, adotado pela Carta da República para compatibilizar
esses dois axiomas, velando pela integridade das crianças e dos
adolescentes sem deixar de lado a preocupação com a garantia da
liberdade de expressão.
2.  A  classificação  dos  produtos  audiovisuais  busca  esclarecer,
informar, indicar aos pais a existência de conteúdo inadequado para
as  crianças  e  os  adolescentes.  O  exercício  da  liberdade  de
programação  pelas  emissoras  impede  que  a  exibição  de
determinado  espetáculo  dependa  de  ação  estatal  prévia.  A
submissão  ao  Ministério  da  Justiça  ocorre,  exclusivamente,
para  que  a  União  exerça  sua  competência  administrativa
prevista  no inciso XVI  do art.  21 da Constituição,  qual  seja,
classificar,  para efeito indicativo,  as diversões públicas e os
programas de rádio e televisão, o que não se confunde com
autorização.  Entretanto,  essa  atividade  não  pode  ser
confundida com um ato de licença, nem confere poder à União
para determinar que a exibição da programação somente se dê
nos horários determinados pelo Ministério da Justiça, de forma
a caracterizar uma imposição, e não uma recomendação. Não
há horário autorizado, mas horário recomendado. Esse caráter
autorizativo,  vinculativo  e  compulsório  conferido  pela  norma
questionada  ao  sistema  de  classificação,  data  venia,  não  se
harmoniza com os arts.  5º,  IX; 21, inciso XVI;  e 220, § 3º,  I,  da
Constituição da República.
3. Permanece o dever das emissoras de rádio e de televisão de
exibir ao público o aviso de classificação etária, antes e no decorrer
da veiculação do conteúdo, regra essa prevista no parágrafo único
do  art.  76  do  ECA,  sendo  seu  descumprimento  tipificado  como
infração administrativa pelo art.  254, ora questionado (não sendo
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essa parte  objeto de impugnação).  Essa,  sim,  é uma importante
área de atuação do Estado. É importante que se faça, portanto, um
apelo aos órgãos competentes para que reforcem a necessidade de
exibição destacada da informação sobre a faixa etária especificada,
no início e durante a exibição da programação, e em intervalos de
tempo não muito distantes (a cada quinze minutos, por exemplo),
inclusive, quanto às chamadas da programação, de forma que as
crianças  e  os  adolescentes  não  sejam  estimulados  a  assistir
programas  inadequados  para  sua  faixa  etária.  Deve  o  Estado,
ainda, conferir maior publicidade aos avisos de classificação, bem
como  desenvolver  programas  educativos  acerca  do  sistema  de
classificação  indicativa,  divulgando,  para  toda  a  sociedade,  a
importância  de  se  fazer  uma  escolha  refletida  acerca  da
programação ofertada ao público infanto-juvenil.
4. Sempre será possível a responsabilização judicial das emissoras
de radiodifusão por abusos ou eventuais danos à integridade das
crianças  e  dos  adolescentes,  levando-se  em  conta,  inclusive,  a
recomendação do Ministério da Justiça quanto aos horários em que
a  referida  programação  se  mostre  inadequada.  Afinal,  a
Constituição Federal  também atribuiu à lei  federal a competência
para “estabelecer meios legais que garantam à pessoa e à família a
possibilidade de se defenderem de programas ou programações de
rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221” (art. 220, §
3º, II, CF/88).
5.  Ação  direta  julgada  procedente,  com  a  declaração  de
inconstitucionalidade  da  expressão  ‘em  horário  diverso  do
autorizado’ contida no art. 254 da Lei nº 8.069/90.” - grifou-se.
(ADI  2404,  Relator  DIAS  TOFFOLI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
31/08/2016,  ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168  DIVULG 31-07-
2017  PUBLIC 01-08-2017).

Como ressaltou o Ministro DIAS TOFFOLI, Relator da ADI nº 2.404-
DF, no seu voto condutor do julgamento:

“(...)
Como  se  vê,  no  preciso  ponto  da  proteção  das  crianças  e  dos
adolescentes, a Constituição Federal estabeleceu mecanismo apto a
oferecer aos telespectadores das diversões públicas e de programas
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de  rádio  e  televisão  as  indicações,  as  informações e  as
recomendações necessárias acerca do conteúdo veiculado. 
É  o  sistema  de  classificação  indicativa  esse  ponto  de  equilíbrio
tênue,  e ao mesmo tempo tenso,  adotado pela  Carta da República
para compatibilizar esses dois axiomas, velando pela integridade das
crianças e dos adolescentes sem deixar de lado a preocupação com a
garantia da liberdade de expressão.
(…)
Há de se ressaltar  uma diferença que a meu ver é fundamental:  a
submissão do programa ao órgão do Ministério da Justiça não pode
consistir  em condição para que possa ser exibido,  não se trata de
licença  ou  autorização  estatal  para  sua  exibição,  o  que  é
terminantemente vedado pela Constituição Federal. O exercício da
liberdade de programação pelas emissoras impede que a exibição de
determinado espetáculo dependa de ação estatal prévia.
A submissão ocorre,  exclusivamente,  para que a União exerça sua
competência  administrativa  prevista  no  inciso  XVI  do  art.  21  da
Constituição, qual seja, classificar, para efeito indicativo, as diversões
públicas e os programas de rádio e televisão, o que não se confunde
com autorização.
Com efeito, para que a União indique as faixas etárias, os locais e os
horários  de  exibição  não  recomendados,  faz-se  necessário  que
determinado  programa  seja  submetido  à  classificação,  não  à
autorização, do Poder Público. Isso porque, obrigatoriamente, deverá
a classificação ser informada aos telespectadores pelas emissoras de
rádio e de televisão. 
Entretanto, essa atividade não pode ser confundida com um ato de
licença, nem confere poder à União para determinar que a exibição
da programação somente se dê nos horários determinados pelo
Ministério da Justiça, de forma a caracterizar uma imposição, e não
uma recomendação.” - grifos no original.

Cabe  ainda  transcrever  alguns  trechos  de  votos  proferidos  no
julgamento desta ADI 2404, que se aplicam perfeitamente ao presente caso:

"No caso da norma impugnada nesta ADI, é inegável que
o  vocábulo  “autorizado”  jamais  permitiria  à  Administração,
discricionariamente,  impedir  a  exibição  de  qualquer
programa, ainda que sem a classificação indicativa ou mesmo
em  desacordo  com  ela.  A  solução,  nessas  hipóteses,  é
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sempre o regime ulterior de responsabilização, para que não
se tolere  ilegal  restrição  à  liberdade  de expressão.  Não se
pode  permitir,  ainda,  que,  sob  a  legítima  necessidade  de
proteção  de  crianças  e  adolescentes,  seja  restabelecida
qualquer forma de censura prévia, o que implica afastar, na
polissemia que o emprego atécnico do vocábulo “autorizado”
permite, o sentido que a ela se reporta. É preciso, portanto,
afastar em definitivo a ilusão de que o Estado deve impor o
que é melhor para a sociedade (...)"
(trecho do voto do Ministro EDSON FACHIN – pg. 87  do Acórdão).

"No fundo, a questão central colocada neste processo é se a
norma proibitiva em exame pode ser considerada meio próprio à
defesa  da  pessoa  e  da  família  quanto  aos  programas  ou
programações de rádio e televisão que estejam em conflito com os
preceitos do artigo 221, incisos I e IV, da Carta Federal, ou seja,
que supostamente não respeitem os valores éticos e sociais da
família.  A resposta revela-se negativa. Os meios conducentes à
defesa  da  pessoa  e  da  família  são  aqueles,  a  um  só  tempo,
razoáveis  e  proporcionais.  No  mais,  mostra-se  correto  supor  o
oposto: que o constituinte pretendeu colocar à disposição dos pais
e responsáveis legais a decisão final a respeito do conteúdo aos
quais  serão  expostos  os  menores.  Eis  a  leitura  que  faço  do
disposto no artigo 220, § 3º, inciso II, da Constituição. 

Afinal, quem é o árbitro do que pode ser e do que não pode
ser visto nas redes de radiodifusão? O Estado ou os cidadãos?
Essa é a verdadeira questão presente na ação direta. Segundo a
visão  do  paternalismo  estatal,  os  cidadãos  são  incapazes  de
proceder  à  definição.  A óptica oposta prestigia  a autonomia da
cidadania,  a  capacidade  crítica  e  o  discernimento  de  adultos,
adolescentes e crianças.

 Cumpre  relembrar  que  deixar  à  autoridade  pública  a
prerrogativa de definir  as grades de programas pode ter  efeitos
negativos sobre interesses de toda a coletividade. Valendo-se do
pretexto  de  proteger  as  crianças  e  os  adolescentes,  o  Poder
Público  poderá  impor  censura  a  informações  que  seriam  do
interesse de todos. Ora, o Ministério da Justiça não é o superego –
para usar termo comum na psicanálise – da sociedade. Descabe
atribuir-lhe  a  função de  pai  ou  censor,  porque não se trata  de
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órgão  com  capacidade  de  discernimento  privilegiada.  Esse
caminho foi  vedado pelo artigo 220, § 2º, da Carta Federal, que
afastou a censura nos meios de comunicação."
(trecho  do  voto  do  Ministro  MARCO  AURÉLIO   –  pg.  123   do
Acórdão).

 Merece  ainda  destaque  o  decidido  pelo  E.  STF  no  julgamento  da
RECLAMAÇÃO  38.782/RIO  DE  JANEIRO,  RELATOR  :  MIN.  GILMAR
MENDES, ao analisar decisão judicial que havia proibido a veiculação de programa
humorístico (Especial de Natal Porta dos Fundos: A Primeira Tentação de Cristo) em
que formuladas sátiras a elementos religiosos inerentes ao Cristianismo:

Reclamação.  2.  Liberdade  de  expressão.  3.  Decisões
reclamadas que restringem difusão de conteúdo audiovisual em
que  formuladas  sátiras  a  elementos  religiosos  inerentes  ao
Cristianismo. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADPF 130 e da
ADI 2.404. 5. Limites da liberdade artística. 6. Importância da
livre  circulação  de  ideias  em  um  Estado  democrático.
Proibição de divulgação de determinado conteúdo deve-se
dar  apenas  em  casos  excepcionalíssimos,  como  na
hipótese  de  configurar  ocorrência  de  prática  ilícita,  de
incitação  à  violência  ou  à  discriminação,  bem  como  de
propagação  de  discurso  de  ódio.  7.  Distinção  entre
intolerância  religiosa  e  crítica  religiosa.  Obra  que  não  incita
violência  contra  grupos  religiosos,  mas  constitui  mera  crítica,
realizada por meio de sátira, a elementos caros ao Cristianismo.
8. Reclamação julgada procedente. 

Importante transcrever o seguinte trecho do voto condutor proferido
pelo Ministro Gilmar Mendes – pg. 28 do acórdão:

“Nesse  contexto,  enfatizo  que  a  liberdade  de  expressão  é
fundamental ao Estado democrático de Direito, uma vez que
permite a livre circulação de ideias e o debate público sobre os
mais  variados  temas.  A  proibição  de  divulgação  de
determinado  conteúdo  deve-se  dar  apenas  em  casos
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excepcionalíssimos,  como  na  hipótese  de  configurar
ocorrência  de  prática  ilícita,  de  incitação  à  violência  ou  à
discriminação,  bem  como  de  propagação  de  discurso  de
ódio”.

Igual destaque merece o seguinte trecho do voto do Ministro EDSON
FACHIN no julgamento da Reclamação 38.782 – pgs. 50/51 do Acórdão:

“Há, aqui, balizas fundamentais para a ponderação entre
os princípios acima elencados. Diante da posição preferencial
da liberdade de expressão, seria necessário que se atribuísse
um peso excepcionalmente alto à intensidade de interferência
no princípio da liberdade religiosa.  Uma interferência desta
natureza  ocorreria  em  situações  em  que  o  direito  de
conservar, mudar, professar ou divulgar uma religião se visse
gravemente cerceado.

É impossível inferir,  dos elementos trazidos à colação,
qualquer indício de o que o filme da reclamante operasse na
lógica  do  cerceamento,  ou  que  ele  aumentasse
marginalmente os custos simbólicos e materiais da profissão
de determinada fé. A obra artística em questão, sequer ilude o
público quanto a seu conteúdo satírico, tornando-se apenas
mais uma das opiniões aptas a circular no espaço público de
manifestação  de  ideias,  sem  pretensões  totalizantes  ou
persecutórias.

Não  se  encontram  presentes,  portanto,  os  requisitos
para afastar, no caso, a posição de preferência da liberdade
de expressão”. 

Pois bem, a análise destes precedentes do E. STF permite concluir que:

-  a  Constituição  Federal  garante  a  liberdade  de  pensamento  e  de
criação artística.
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-  é  vedada  a  censura,  sendo  que   a  proibição  de  divulgação  de
determinado  conteúdo  deve-se  dar  apenas  em  casos  excepcionalíssimos,  como  na
hipótese  de  configurar  ocorrência  de  prática  ilícita,  de  incitação  à  violência  ou  à
discriminação, bem como de propagação de discurso de ódio;

- a competência do Ministério da Justiça pra proceder à Classificação
Indicativa não lhe dá poderes para autorizar ou censurar uma obra;

Neste  sentido,  segue em anexo decisão  proferida  pelo  Juízo da  16ª
Vara Cível do Estado do Rio de Janeiro, indeferindo a liminar no Processo: 0332259-
06.2019.8.19.0001, tratando justamente da Ação Civil Pública que gerou a supracitada
RECLAMAÇÃO  38782/RJ  perante  o  STF,  movida  pela  Associação  Centro  Dom
Bosco  De  Fé  e  Cultura  em  face  de  Porta  dos  Fundos  Produtora  e  Distribuidora
Audivisual S/A e NETFLIX Entretenimento Brasil LTDA, visando afastar a exibição
do Especial de Natal Porta dos Fundos, a qual abordou a questão de forma irretocável,
cabendo transcrever os seguintes trechos:

“Assim,  no  exercício  do  juízo  de  ponderação  entre  caros
princípios,  direitos  constitucionais  como os  que  se  confrontam
neste feito e na linha do entendimento jurisprudencial ao qual me
filio,  entendo  que  somente  deva  ser  proibida  a  exibição,
publicação ou circulação de conteúdo, em verdadeira censura, que
possa caracterizar ilícito, incitando a violência, a discriminação, a
violação de direitos humanos, em discurso de ódio”.

“Ao assistir ao filme podemos achar que o mesmo não tem graça, que
se vale de humor de mau gosto, utilizando-se de expressões grosseiras
relacionadas a símbolos religiosos. 

O propósito de muitas cenas e termos chulos podem ser questionados
e  considerados  desnecessários,  mesmo dentro  do  contexto  artístico
criado com a paródia satírica religiosa. 

Contudo,  há  que  se  ressaltar  que  o  juiz  não  é  crítico  de  arte  e,
conforme  já  restou  assente  em  nossa  jurisprudência,  não  cabe  ao
Judiciário  julgar  a  qualidade do humor,  da sátira,  posto que matéria
estranha às suas atribuições. 
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Em que pese a manifesta independência entre o âmbito cível e penal e
em análise perfunctória, típica desta fase processual, não constatei a
ocorrência de qualquer ilícito, nem mesmo o do tipo previsto no artigo
208 do Código Penal, que assim dispõe: 
"TÍTULO V DOS CRIMES CONTRA O SENTIMENTO RELIGIOSO E
CONTRA O RESPEITO AOS MORTOS CAPÍTULO I  DOS CRIMES
CONTRA O SENTIMENTO RELIGIOSO. Ultraje a culto e impedimento
ou perturbação de ato a ele relativo Art. 208 - Escarnecer de alguém
publicamente,  por  motivo de crença ou função religiosa;  impedir  ou
perturbar  cerimônia  ou  prática  de  culto  religioso;  vilipendiar
publicamente ato ou objeto de culto religioso: Pena - detenção, de um
mês  a  um  ano,  ou  multa.  Parágrafo  único  -  Se  há  emprego  de
violência,  a  pena  é  aumentada  de  um  terço,  sem  prejuízo  da
correspondente à violência.". 

Também não verifiquei  violação aos Direitos Humanos,  incitação ao
ódio, à discriminação e ao racismo, sendo que o filme também não
viola o direito de liberdade de crença, de forma a justificar a censura
pretendida”.. 

O raciocío exposto na decisão acima também se aplica ao caso em
exame. Independente da qualidade do filme “Como se tornar o pior aluno da escola" e
do fato de que a cena contendo um ato de pedofilia possa gerar repugnância, não se
verifica,  a  princípio,  qualquer ilícito  penal  na  obra,  a  justificar um ato extremo de
censura, o que demonstra a ilegalidade do ato atacado.

De  qualquer  forma,  ainda  que  se  entenda  que  a  cena  em  questão
caracteriza ilícito penal,  o que se admite apenas  ad argumentandum,  não poderia o
DPDC determinar sua imediata retirada de circulação, como se demonstrará a seguir. 

DA  FALTA  DE  COMPETÊNCIA  DO  DPDC  PARA  CENSURAR  OBRAS
ARTÍSTICAS:

Como já demonstrado acima, a competência do Ministério da Justiça
pra proceder à Classificação Indicativa não lhe dá poderes para autorizar ou censurar
uma obra.
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Na hipótese  em exame,  considerando que  a  classificação  indicativa
feita pelo própria Ministério da Justiça em 2017 era de 14 anos, poderia este,  caso
entendesse que a cena acima mencionada é contraindicada para crianças e adolescentes,
alterar  a  classificação  etária,  o  que  acabou  efetivamente  ocorrendo  através do
DESPACHO Nº 386, DE 15 DE MARÇO DE 2022, do Secretário Nacional de Justiça,
que alterou a classificação indicativa do filme de 14 (catorze) para 18 (dezoito) anos,
em razão de  "tendências de indicação como coação sexual; estupro, ato de pedofilia e
situação sexual complexa”, tendo, ainda, recomendado "a exibição em TV aberta após
as 23h".

Entretanto,  ainda  que  entendesse  pela  existência  de  ilícito  penal  na
obra, não poderia o Ministério da Justiça, através do DPDC, determinar sua retirada de
circulação, porque isto excede suas atribuições.

Neste sentido, o DECRETO Nº 9.662, DE 1º DE JANEIRO DE 2019,
que  aprova   a  Estrutura  Regimental  e  o  Quadro  Demonstrativo  dos  Cargos  em
Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da Justiça e Segurança Pública,
estabelece as competâncias do DPDC da seguinte forma:

Art.  18.  Ao  Departamento  de  Proteção  e  Defesa  do  Consumidor
compete: 
I  -  assessorar  a Secretaria Nacional  do Consumidor  na formulação,  na
promoção,  na  supervisão  e  na  coordenação  da  política  nacional  de
proteção e de defesa do consumidor; 
II  -  assessorar  a Secretaria  Nacional  do Consumidor  na integração,  na
articulação  e  na  coordenação  do  Sistema  Nacional  de  Defesa  do
Consumidor; 
III  -  analisar,  avaliar  e  encaminhar  consultas,  denúncias  ou  sugestões
apresentadas  por  consumidores,  entidades  representativas  ou  pessoas
jurídicas de direito público ou privado; 
IV - planejar, executar e acompanhar ações de prevenção e de repressão
às práticas infringentes às normas de defesa do consumidor; 
V - planejar, executar e acompanhar ações relacionadas com a saúde e a
segurança do consumidor; 
VI  -  prestar  orientação  aos  consumidores  sobre  seus  direitos  e  suas
garantias; 
VII - informar e conscientizar o consumidor, por intermédio dos diferentes
meios de comunicação; 
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VIII  - solicitar  à polícia judiciária a instauração de inquérito para a
apuração de delito contra os consumidores; 
IX  -  representar  ao  Ministério  Público,  para  fins  de  adoção  das
medidas  necessárias  ao  cumprimento  da  legislação  de  defesa  do
consumidor, no âmbito de sua competência; 
X  -  comunicar  e  propor  aos  órgãos  competentes  medidas  de
prevenção  e  de  repressão  às  práticas  contrárias  aos  direitos  dos
consumidores; 
XI  -  fiscalizar  demandas  que  envolvam relevante  interesse  geral  e  de
âmbito  nacional  previstas  nas  normas  de  defesa  do  consumidor  e
instaurar averiguações preliminares e processos administrativos;
XII  -  planejar  e coordenar  as ações fiscalizatórias do cumprimento das
normas de defesa do consumidor com o Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor; 
XIII - propor a adequação e o aperfeiçoamento da legislação relativa aos
direitos do consumidor; 
XIV - acompanhar e avaliar  propostas de atos normativos relacionadas
com a defesa do consumidor; 
XV - promover e manter a articulação com os órgãos da administração
pública federal,  com os órgãos afins dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios e com as entidades civis ligadas à proteção e à defesa do
consumidor; 
XVI  -  elaborar  e  promover  programas  educativos  e  informativos  para
consumidores e fornecedores quanto aos seus direitos e seus deveres,
com vistas à melhoria das relações de consumo; 
XVII - promover estudos sobre as relações de consumo e o mercado; 
XVIII  -  propor  à  Secretaria  Nacional  do  Consumidor  a  celebração  de
convênios, de acordos e de termos de cooperação técnica, com vistas à
melhoria das relações de consumo; 
XIX - elaborar o cadastro nacional de reclamações fundamentadas contra
fornecedores de produtos e serviços; 
XX - acompanhar os processos regulatórios, com vistas à proteção efetiva
dos direitos dos consumidores; 
XXI  -  acompanhar  os  processos  de  autorregulação  dos  setores
econômicos, com vistas ao aprimoramento das relações de consumo; 
XXII - promover a integração dos procedimentos, dos bancos de dados e
de informações de defesa do consumidor; e 
XXIII - promover ações para a proteção e a defesa do consumidor, com
ênfase no acesso à informação”.

Basta uma leitura da norma supra para se constatar que o DPDC não
tem competência para determinar a retirada de um filme de circulação.
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Os incisos VIII, IX e X mostram qual deveria ter sido a conduta do
órgão  caso  entendesse  pela  existência  de  crime  ou  lesão  ao  consumidor  na  obra
artística  em  questão:  comunicar  à  Polícia,  representar  ao  Ministério  Público  e/ou
solicitar à AGU a adoção das medidas judiciais cabíveis.

Assim, ainda que presente a hipótese excepcionalíssima de ilícito penal
que justificasse a censura de uma obra, caberia ao membro do Ministério Público com
artibuição criminal para o qual fosse disitribúida a representação supracitada adotar as
medidas  cabíveis,  denunciando  os  responsáveis  e  eventualmente  requerendo
judicialmente a retirada do filme de circulação. Ou ainda a própria AGU, através de
uma Ação Civil Pública, buscar também perante o Poder Judiciário uma ordem para
retirada do filme de circulação.

Entretanto, preferiu o DPDC, exorbitando sua competência, proferir o
Despacho  625/2022,  determinando  a  imediata  suspensão  da  “disponibilização,
exibição e oferta do filme “Como se tornar o pior aluno da escola””, utilizando como
fundamento  "a  necessária  proteção  à  criança  e  ao  adolescente  consumerista,
conforme inciso VI do art. 56, inciso IV, art.39, ambos do CDC, bem como o art. 18 do
Decreto nº 2.181, além do art. 5º da Lei nº 13.257/16 e art. 227 da CF/88".

Por oportuno, cabe transcrever os dispositivos do CDC mencionados
no Despacho 625/2022:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre
outras  práticas  abusivas: (Redação  dada  pela  Lei  nº  8.884,  de
11.6.1994)
IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo
em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para
impingir-lhe seus produtos ou serviços;

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam
sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas,
sem  prejuízo  das  de  natureza  civil,  penal  e  das  definidas  em
normas específicas:
VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;

18

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8884.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8884.htm#art39


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Data venia, o art. 39, IV, do CDC, utilizado como fundamento pelo
DPDC para essa medida extrema, nada tem a ver com o presente caso. Alegar que o
filme, ao exibir uma cena de ficção repugnante de pedofilia, prevalece-se  da fraqueza
ou ignorância do consumidor para impingir-lhe seus produtos ou serviços não faz o
menor sentido!

Tal fundamento perde ainda mais força quando se considera que,  após
a suspensão da exibição do filme pelo DPDC, o próprio Ministério da Justiça alterou,
por  meio  do  DESPACHO  Nº  386,  DE  15  DE  MARÇO  DE  2022, do  Secretário
Nacional  de  Justiça,  a  classificação  indicativa  do  filme  de  14  (catorze)  para  18
(dezoito) anos, em razão de  "tendências de indicação como coação sexual; estupro, ato
de pedofilia e situação sexual complexa”, tendo, ainda, recomendado "a exibição em
TV aberta após as 23h".

Igualmente descabida a aplicação do art. 56, VI, do CDC na hipótese
em exame, visto que a retirada de um filme de circulação não pode ser equiparada a
"suspensão de fornecimento de produtos ou serviço". Uma coisa é retirar um produto
defeituoso ou perigoso do mercado. Coisa bem distinta é censurar uma obra artística,
em clara afronta ao § 2º do art. 220 da Consituição Federal.

Acerca  dos  elementos  do  ato  administrativo,  importante  trazer  à
colação o artigo 2º da Lei da Ação Popular:

Art.  2º  São  nulos  os  atos  lesivos  ao  patrimônio  das  entidades
mencionadas no artigo anterior, nos casos de:

a) incompetência;
b) vício de forma;
c) ilegalidade do objeto;
d) inexistência dos motivos;
e) desvio de finalidade.

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-
ão as seguintes normas:
a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir
nas atribuições legais do agente que o praticou;
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b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou
irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;
c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa
em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo;
d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de
direito,  em  que  se  fundamenta  o  ato,  é  materialmente  inexistente  ou
juridicamente inadequada ao resultado obtido;
e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando
a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de
competência.

Verifica-se,  assim, que o  DESPACHO  625/2022 do DPDC é  nulo em
razão da incompetência do agente que o praticou e também pela ilegalidade do objeto.

4 - DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL:

O  Ministério  Público  é  instituição  permanente,  essencial  à  função
jurisdicional do Estado, incumbida da defesa da ordem jurídica, do regime democrático
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo preceitua o art. 127 da CF.

A legitimidade do Ministério  Público Federal  para  a propositura  da
ação é prevista e assegurada pela seguinte legislação:

“Art. 129 - São funções institucionais do Ministério Público:
(...)
II  -  zelar  pelo  efetivo  respeito  dos  Poderes  Públicos  e  dos  serviços  de
relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia;
III  -  promover  o  inquérito  civil  e  a  ação  civil  pública,  para  a  proteção  do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos;” 

Ampliando a  previsão  constitucional,  a  Lei  nº  8.078/90 (Código de
Defesa do Consumidor) dispõe, em seu artigo 81, que a defesa dos interesses e direitos
dos consumidores pode ser exercida individual ou coletivamente, entendendo-se dentre
estes últimos, além dos interesses coletivos e difusos, também os interesses ou direitos
individuais homogêneos. A mesma lei atribui ao Ministério Público a legitimidade para
ajuizar as ações civis coletivas alusivas ao assunto (artigos 81 e 82):
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“Art. 81 - A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas
poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de :
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código,
os  transindividuais,  de  natureza  indivisível,  de  que  sejam titulares  pessoas
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
II  -  interesses  ou  direitos  coletivos,  assim  entendidos,  para  efeitos  deste
Código, os transindividuais de natureza indivisível,  de que seja titular grupo,
categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por
uma relação jurídica base.
III  -  interesses  ou  direitos  individuais  homogêneos,  assim  entendidos  os
decorrentes de origem comum.

Art.  82  -  Para  os  fins  do  artigo  81,  parágrafo  único,  são  legitimados
concorrentemente:
I - o Ministério Público;

A  legitimidade  do  Parquet Federal  é  corroborada  pelos  seguintes
dispositivos contidos na Lei Complementar nº 75/93:

“Art. 5º - São funções institucionais do Ministério Público da União:
IV  - zelar  pelo  efetivo  respeito  dos  Poderes  Públicos  da  União,  dos
serviços  de  relevância  pública  e  dos  meios  de  comunicação  social  aos
princípios, garantias,  condições, direitos, deveres e vedações previstos
na Constituição Federal e na lei, relativos à comunicação social; 
V  -  zelar  pelo  efetivo  respeito  dos  Poderes  Públicos  da  União  e  dos
serviços de relevância pública quanto: 
b)  aos  princípios  da  legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade  e  da
publicidade; 
VI - exercer outras funções previstas na Constituição Federal e na lei.”

“Art. 6º - Compete ao Ministério Público da União:
VII - promover o inquérito civil público e a ação civil pública para:
c) a proteção  dos  interesses  individuais  indisponíveis,  difusos  e  coletivos,
relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao
idoso, às minorias étnicas e ao consumidor;

d) outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e

coletivos;

Evidente, portanto, a legitimidade ativa deste órgão ministerial.
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5 – DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA:

O Código de Processo Civil (Lei 13105/2015), simplificando o regime
até  então  previsto  para  a  tutela  cautelar  (antes  baseada  nos  requisitos  clássicos  do
fumus boni juri  e do  periculum in mora) e para a tutela antecipada/satisfativa (antes
baseada na verossimilhança da alegação e no fundado receio de dano ou no abuso do
direito de defesa), instituiu a tutela provisória de urgência (art. 294), que unifica os
requisitos  necessários  à  concessão  de  ambos  os  provimentos  de  tutela  (cautelar  ou
antecipada). 

Art.  294.  A  tutela  provisória  pode  fundamentar-se  em  urgência  ou
evidência.
Parágrafo  único.  A  tutela  provisória  de  urgência,  cautelar  ou
antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

Segundo prevê o art. 300 do Código de Processo Civil  “A tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Além  da  previsão  constante  do  CPC,  o  Código  de  Defesa  do
Consumidor, dispensando pedido do autor, já autorizava o Magistrado a antecipar o
provimento final, liminarmente, e a determinar de imediato medidas satisfativas ou que
assegurem o  resultado prático  da  obrigação a  ser  cumprida  (art.  84).  Essa  regra  é
aplicável  a  qualquer  ação civil  pública  que  tenha  por  objeto  a  defesa  de  interesse
difuso,  coletivo  ou  individual  homogêneo  (arts.  12  e  21  da  Lei  7347/858,  com a
redação dada pelo artigo 117 do CDC).

No presente caso, a “probabilidade do direito”  (fumus boni iuris)  já
foi devidamente demonstrado nesta peça.

Evidente, também, a presença do   periculum in mora (“perigo de dano  
ou  risco  ao  resultado  útil  do  processo”),    visto  que  o  inconstitucional    Despacho  
625/2022  do  DPDC,  que  determinou  a  imediata  suspensão  da  disponibilização,
exibição e oferta do filme "Como se tornar o pior aluno da escola", foi publicado no dia
15/03/2022, prevendo, inclusive, que “após o quinto dia, contado da ciência da presente
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decisão,  incidirá multa diária (astreintes),  a ser arbitrada no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), caso não cumprida a determinação acima referida”.

Assim, por se tratar de lamentável ato de censura, em afronta direta à
Constituição Federal e aos precedentes do E. STF, retirando dos consumidores o direito
de assistir à obra cinematográfica em questão, impõe-se a imediata suspensão do ato
ora questionado.

Diante disto,  requer o MPF a concessão de tutela provisória de
urgência,  inaudita  altera  parte,  a  fim de  determinar  a  imediata  suspensão  dos
efeitos do DESPACHO 625/2022 do DPDC.

6 – DOS PEDIDOS:

Ante  todo  o  exposto,  requer  o  Ministério  Público  Federal  a
concessão da tutela de urgência na forma acima requerida e, ao final, que  seja
julgada  procedente a  presente  ação,  a  fim  de  reconhecer  a  ilegalidade  e
inconstitucionalidade do DESPACHO 625/2022 do Departamento de Proteção e
Defesa  do  Consumidor  (“DPDC”),  que  determinou  a  imediata  suspensão  da
“disponibilização,  exibição  e  oferta  do  filme  “Como  se  tornar  o  pior  aluno  da
escola””, declarando sua nulidade.

Requer ainda a condenação da ré ao pagamento das custas judiciais e
honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos
(art. 13 da Lei nº 7.347/85 e Lei nº 9.008/97).

Esclarece  o  MPF,  em atendimento  ao  art.  319,  VII,  do  CPC,  que
entende desnecessária a realização de audiência de conciliação, na forma do art. 334 do
CPC.  Entretanto,  este  órgão  não  se  opõe  à  realização  de  tal  audiência  caso  a  ré
manifeste interesse em sua realização.
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Por fim, protesta pela produção de todos os meios de prova em direito
admitidos,  especialmente  documental,  inclusive  a  juntada  pela  ré  do  Processo
Administrativo  nº  08012.000672/2022-10  do  DPDC  e  da  NOTA  TÉCNICA  Nº
4/2022/CGCTSA/DPDC/SENACON/MJ,  os  quais,  apesar  de  solicitados  por  este
Parquet no prazo de 48 horas através de ofício enviado por e-mail em 15/03/2022, não
foram encaminhados pelo DPDC até o momento do ajuizamento desta ação.

Dá-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Rio de Janeiro, 18 de março de 2022.

Claudio Gheventer
Procurador da República

DOCUMENTOS ANEXADOS À PETIÇÃO INICIAL:

-   DESPACHO 625/2022 do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (“DPDC”);

-  DESPACHO Nº 386,  DE 15 DE MARÇO DE 2022,  DO SECRETÁRIO NACIONAL DE
JUSTIÇA

-  Inteiro  teor  do  Acórdão  proferido  pelo  STF  na  AÇÃO  DIRETA  DE
INCONSTITUCIONALIDADE 2.404 - DISTRITO FEDERAL;

- Inteiro teor do Acórdão proferido pelo STF na RECLAMAÇÃO 38.782 - RIO DE JANEIRO; 

-  Decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara Cível do Estado do Rio de Janeiro, indeferindo a
liminar na Ação Civil Pública 0332259-06.2019.8.19.0001,  movida pela Associação Centro
Dom  Bosco  De  Fé  e  Cultura  em  face  de  Porta  dos  Fundos  Produtora  e  Distribuidora
Audivisual  S/A  e  NETFLIX  Entretenimento  Brasil  LTDA,  visando  afastar  a  exibição  do
Especial de Natal Porta dos Fundos;

- DECRETO Nº 9.662, DE 1º DE JANEIRO DE 2019;

- A cena que gerou o DESPACHO 625/2022 do DPDC pode ser visualizada no seguinte link:
https://www.youtube.com/watch?v=O-8LvJII4nE
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